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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ٤من جدول األعمال
حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
إسببنانياأ رتس باالياأ إسببتونيا*أ رتلنانيببا*أ رتنانيببا*أ رتدال،ببدا*أ ادسببل،داأ إدطاليبباأ الجتكببا *أ بل ي ببا*أ
بلكارايأ بول،بدا*أ تيبي ياأ النبأل األسبوا*أ البدارامأ رو*انيبا*أ سبلوساوياأ سبلوسي،يا*أ السبودد*أ
سانس ببا*أ س،ل ،ببدا*أ و ببج *أ واواتي بباأ و ،ببدا*أ التفي ببا*أ ل س ببمجا*أ ليتواني ببا*أ لي ت،ي ببتاد *أ
*الطببة*أ *قببدونيا اليببمالية*أ انمل ببة انتنببدة لجدطانيببا العامببل ورتدال،ببدا اليببماليةأ *و وببو*أ
ال،اودج*أ ال،مساأ نيوزدل،دا*أ ه،كارايأ هول،دا*أ اليو ن** :ياوع واار

 .../42حالة حقوق اإلنسان يف بوروندي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده،
وإذ يشير إىل اإلعي ن الملياملق ققييوق اإلنسييان والملديدين الييدوليو اااصيو قييوق اإلنسييان
وغر ذلك من الصكوك الدولية املتمللقة قوق اإلنسان،
وإذ يشر أيضا إىل قرار اجلمملية الملامة  ٢5١/6٠املؤرخ  ١5آذار/ميار  ٢٠٠6وقيرار
جملس حقوق اإلنسان  ١/5املؤرخ  ١8حزيران/يونيه ،٢٠٠٧
وإذ يشيير ل ي لك إىل ق يراراجم جملييس حقييوق اإلنسييان  ٢٧/3٠املييؤرخ  ٢تش يرين األول/
ألتوبر  ،٢٠١5ودإ ١/٢٤-املؤرخ  ١٧لانون األول/ديسمرب  ،٢٠١5و ٢٤/33امليؤرخ  3٠أيليول/
س ي ييبتمرب  ،٢٠١6و ٢/36امل ي ييؤرخ  ٢8أيلول/س ي ييبتمرب  ،٢٠١٧و ١٩/36امل ي ييؤرخ  ٢٩أيل ي ييول/
سبتمرب  ،٢٠١٧و ١٤/3٩املؤرخ  ٢8أيلول/سبتمرب ،٢٠١8
وإذ يشر إىل قراراجم جمليس األمين  )٢٠١5(٢٢٤8امليؤرخ  ١٢تشيرين الثيان/نوربمرب ،٢٠١5
و )٢٠١6(٢٢٧٩املؤرخ  ١نيسان/أبريل  ،٢٠١6و )٢٠١6(٢3٠3املؤرخ  ٢٩متوز/يوليه ،٢٠١6
__________
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وإذ يؤلد مين جدييد أن اليدول ييق املسيؤولة يف املقياو األول عين احيرتاو وإايية وإعميال
مجيع حقوق اإلنسان واقرايجم األساسية،
وإذ يشييدد علييأ أن اقكوميية البوروندييية يييق املسييؤولة يف املقيياو األول عيين ييمان األميين
يف إقليمدييا وإاييية سييكاثا امتثيياو للقييانون الييدوي ،مبييا يشييمل سيييادة القييانون ،والقييانون الييدوي ققييوق
اإلنسان والقانون الدوي اإلنسان ،حسب اوقتضاء،
وإذ يؤلييد ميين جديييد حرصييه الشييديد علييأ سيييادة بورونييد واسييتق سا السياسييق وس ي متدا
اإلقليمية ووحدهتا الوطنية،
وإذ يشر إىل اتفاق أروشيا للسي و واملصياقة يف بورونيد  ،الي يشيكل األسيا لبنياء
الس و واملصاقة الوطنية وتملزيز الدميقراطية واقكم الرشيد والتملددية وسيادة القانون،
وإذ يضع يف اعتباره أن اجملتمع الدوي ،مبا ربيه جملس حقوق اإلنسان ،ميكن أن يضيللع
بدور ياو يف اقيلولة دون انتدالاجم وجتاوزاجم حقيوق اإلنسيان ويف التيفيين مين تلير تصياعد
حدة النزاع وتديور األو اع اإلنسانية،
وإذ يؤلد أمهيية إجيراء انتييا جم وربقيا للقيوانو واململياير الدوليية ،وةاصية أن تكيون ذاجم
مص ييداقية وس ييلمية وش ييفاربة وش يياملة للتمي ييع اونتي ييا جم املزم ييع إجرا ي ييا اعتب ييارا م يين  ٢٠أاير/
مايو  ،٢٠٢٠علأ حنو ما أعلنته اللتنة اونتيابية الوطنية املستقلة،
وإذ يشيير إىل إع ي ن رسيييس بورونييد عييدو الرتشي ل نتيييا جم الر سييية لمليياو ،٢٠٢٠
وإذ يرحب عتماد أحيزا اململار ية عتبيار ذليك ع مية مشيتملة تسيايم يف يقيي تسيير يف السيللة
قاسم علأ القواعد ،وربت حيز عاو ودميقراطق،
وإذ ي حظ اجلدود اليت يب سا اجملتمع الدوي ،مبا يف ذلك اوياد األربريقق ومجاعة شرق
أربريقيييا ،ول ي ا الق يرار ال ي ال ي ه ر سيياء الييدول يف م يؤمتر القميية المليياد الملش يرين جلماعيية شييرق
أربريقيا يف  ١شيبا//ربرباير  ٢٠١٩إبجيراء مزييد مين املشياوراجم بشيلن عمليية اقيوار بيو األطيرا
البوروندية ،مع التلليد يف الوقت نفسه علأ أمهية يدييد االيواجم املقبلية يف حيل أزمية بورونيد
قبل انتيا جم ،٢٠٢٠
وإذ حييييع علم يا بتقرييير األمييو المليياو عيين اقاليية يف بورونييد ( ،)١وإذ أيت ي يف اوعتبييار
امل حظيياجم والتوصييياجم ال يواردة ربيييه ،مبييا يف ذلييك تلييك املتمللقيية طمهييية اق يوار بييو األط يرا البوروندييية
لوسيلة إلجياد بيئة مواتية ميكن ربيديا للبليد أن حيقي إمكا تيه ولشيملب بورونيد التمتيع ققيوق
واقيرايجم ،مبييا يف ذلييك املشييارلة يف إجيراء انتيييا جم ذاجم مصييداقية وشيياملة للتميييع ،وبتكثييين
اجلدييود الرامييية إىل يسييو األميين وحقييوق اإلنسييان واألح يوال اإلنسييانية يف البلييد قبييل انتيييا جم
عاو  ٢٠٢٠واستملادة التملاون مع آلياجم األمم املتحدة ققوق اإلنسان،
وإذ يرحب طعمال جلنية التحقيي اململنيية ببورونيد  ،مبيا يف ذليك تقريرييا األتير( ،)٢وبتحلييل
عوامل االر للتراسم الفظيملة الوارد ربيدا ،وإذ يملر عين اسيتياسه مين اسيتمرار رربيم حكومية بورونيد
التمليياون مييع اللتنيية ،مبييا يف ذلييك الق يرار املؤسيين للساييية إبع ي ن جل جليية أعضيياء ميين جلنيية التحقي ي
اململنية بوروند أشياصا غر مرغو ربيدم،
__________
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وإذ يملر عن اسيتياسه أيضيا مين التددييداجم والتيويين واوعتيداءاجم الشيصيية مين جانيب
ممثلييق حكوميية بورونييد علييأ أعضيياء جلنيية التحقيي  ،مبييا يف ذلييك تي ل جلسيياجم اقيوار اليييت نظمدييا
جملس حقوق اإلنسان واللتنة الثالثة للتمملية الملامة،
وإذ يمليير عيين اسييتياسه أيضيا إزاء عييدو متابمليية التوصييياجم املقدميية إىل حكوميية بورونييد
الواردة يف التقارير السابقة للتنة التحقي ،
وإذ يشتع حكومة بوروند علأ متابملة التوصيياجم الصيادرة عين اللتنية الفرعيية اململنيية
وعتماد التابملة للتحيالن الملياملق للمؤسسياجم الوطنيية ققيوق اإلنسيان مين أجيل تيسير عيودة اللتنية
الوطنية املستقلة ققوق اإلنسان يف بوروند إىل اومتثال التاو للمبادئ املتمللقية مبرليز املؤسسياجم
الوطنية لتملزيز وإاية حقوق اإلنسان (مبادئ ريس)،
وإذ يملر عين أسيفه الملميي للقيرار الي ال تيه حكومية بورونيد يف  5ليانون األول/
ديسمرب  ٢٠١8إبغ ق مكتب األمم املتحدة ققوق اإلنسان يف بوروند  ،وإذ يشر يف الوقت
نفسييه إىل التيزاو اقكوميية لملمييل مييع آلييياجم األمييم املتحييدة ققييوق اإلنسييان بملييد إغي ق املكتييب
و لتملاون البناء،
 -١يييدين طشييد الملبيياراجم مجيييع انتداليياجم وجتيياوزاجم حقييوق اإلنسييان اليييت و تيزال
مسييتمرة يف بورونييد  ،وو سيييما تلييك اليييت تنلييو علييأ القتييل تييارخ نليياق القضيياء ،واوتتفيياء
القسر  ،واوعتقال واوحتتاز التملسفيو ،وحاوجم التمل يب وغرييا مين يرو سيوء اململاملية،
ومجيع أعمال الملنن ،مبا ربيدا الملنن اجلنسق واجلنسان ،واو يلداد املوجيه يد أعضياء اجملتميع
املدن والصحاربيو واملدونو واململار يو السياسييو واملتظيايرين ،والقييود الشيديدة املفرو ية عليأ
حرييية التملبيير والتتمييع السييلمق وتكييوين اجلمملييياجم والتنقييل ،واليييت تسييدم يف إجييياد منيياخ يسييوده
التيوين يف أوسا /السكان؛
 -٢حيي حكوميية بورونييد علييأ هتيئيية بيئيية ملمونيية ومفتوحيية تكفييل اقي يف حرييية
ال يرأ والتملبيير ،ومواتييية إلج يراء انتيييا جم حييرة وسييلمية وذاجم مصييداقية وشييفاربة وشيياملة ،وربق يا
للقوانو واململاير الدولية ،وإثاء ممارسة مجع مسامهاجم مالية غر طوعية وقسرية لتنظيم اونتيا جم؛
 -3يديب جبميع األطرا يف الململية اونتيابية أن يتم عن أعمال الملنن واملضيايقة
والتيوين يف الفرتة اليت تسب اونتييا جم ،ويدييب لسيللاجم أن تيدعو امليراقبو اليدوليو واليوطنيو
لرصد الململية اونتيابية برمتدا ،دعما لململية شفاربة؛
 -٤حيي حكوميية بورونييد علييأ أن تضييع حييدا ربييوراي جلميييع انتداليياجم وجتيياوزاجم
حقييوق اإلنسييان ،وأن يييرتو ويمييق وتملمييل مجيييع حقييوق اإلنسييان واقيرايجم األساسييية للتميييع،
مبييا يف ذلييك حرييية التملب يير والتنقييل والتتمييع وتكييوين اجلمملي يياجم ،وتملييزز سيييادة القييانون واقك ييم
الرشيد ،وتضع حدا لإلرب جم من الملقا علأ الملنن اجلنسيق ،وتكفيل األميان والسي مة البدنيية
واقمايية لسييكاثا ،مييع التقيييد التيياو يف الوقييت نفسيه لقييانون الييدوي ققييوق اإلنسييان والقييانون الييدوي
اإلنسان ،وتضمن مساءلة من يرتكبون أعمال الملنن غر القانونية وتقدميدم إىل الملدالة؛
 -5يمل يير ع يين ل ي ي القل ي ي إزاء النت يياسيت ال يييت توص ييلت إليد ييا جلن يية التحقي ي ي اململني يية
ببوروند اليت توجل استمرار انتدالاجم وجتياوزاجم حقيوق اإلنسيان الييت ترتكبديا قيواجم األمين اليوط
البوروندي يية ،مب ييا يف ذل ييك داس ييرة اوس ييتيباراجم الوطني يية والش ييرطة والق يواجم املس ييلحة وجن ييا الش ييبا
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يف اقييز اقييالم اململييرو سييم كإمبونرالييورك ،يف ييل اسييتمرار منيياخ اإلربي جم ميين الملقييا علييأ
نل يياق واس ييع ،ويف الوق ييت نفس ييه ق ييدمت أس ييبا مملقول يية ت ييدعو إىل اوعتق يياد طن بمل ييم انتدال يياجم
حقييوق اإلنسييان قييد تشييكل جيراسم ييد اإلنسييانية ،علييأ حنييو مييا ذلييرجم جلنيية التحقيي ألول مييرة يف
تقريريا ال يسلق أحداث عامق  ٢٠١5و ،)3(٢٠١6ولررجم أتليده يف تقاريريا ال حقة؛
 -6تمليير عيين القل ي بوجييه تيياا إزاء الييرواايجم املتمللقيية لملنيين اجلنسييق ،مبييا يف
ذلك اوغتصا واوغتصا اجلماعق للنساء والفتياجم ألغراض من قبييل التيويين أو الملقوبية،
املرتبع ونتمياء السياسيق املتصيور ،ولي ا الملنين اجلنسيق يد الرجيال ،مبيا يف ذليك التملي يب يف
األعضاء التناسلية؛
 -٧يمليير عيين قلقييه اايياا إزاء الييدور املتنييامق جلنييا الشييبا يف اقييز اقييالم
كإمبونرالييورك وحرييية التصيير املمنوحيية لييه ،وال ي تلصييت جلنيية التحقي ي إىل أنييه يسييتيدو مسيياعدا
سيئاجم إنفاذ القانون أو بدي عندا ،وو سيما يف املناط الداتلية من البليد ،وي حيظ يف يي ا الصيدد
أن حكومة بوروند قد تكون مسؤولة عن األربملال غر املشروعة اليت يرتكبدا جنا الشبا ؛
 -8يدين انتشيار اإلربي جم مين الملقيا عليأ انتدالياجم وجتياوزاجم حقيوق اإلنسيان
واجليراسم ذاجم الصييلة ،مييع اإلشييارة إىل أن الملييدد القليييل ميين التحقيقيياجم اليييت ربتحتدييا حكوميية بورونييد
مل تسفر عن أ نتاسيت ملموسة أو موجلوق هبا ،ويؤلد من جديد دعوتيه السيللاجم البورونديية إىل إجيراء
يقيقيياجم لامليية ونزيديية ومسييتقلة وربملاليية وشيياملة يف مجيييع اونتداليياجم والتتيياوزاجم ،مبييا يكفييل مسيياءلة
مجيع اجلناة ،أاي لان انتما يم ،أماو حمكمة ،ومتكيو مجييع الضيحااي مين الوصيول إىل سيبل اونتصيا
الفملالة واجلرب املناسب؛
 -٩حي بشدة حكومة بوروند عليأ إيي ء اوعتبيار الواجيب للتوصيياجم الييت قيدمتدا
جلنيية التحقيي يف تقريريييا ،وعلييأ تنفيي يا ميين أجييل أمييور مندييا اقييد بدرجيية لبييرة ميين املييياطر اليييت
يدي ييديا يف أح ييدث تقري يير ،وو س يييما يف الس ييياق اونتي ييا  ،وإع ييادة النظ يير يف قراري ييا إع ي ن جل جل يية
أعضاء من جلنة التحقي أشياصا غر مرغو ربيدم وإلساءه؛
 -١٠يدين بشيدة مجييع البييا جم الييت ييرض عليأ التميييز يد امليواطنو البورونيديو
أو لراييتدم أو الملنن ديم أو الفصل بيندم ،مبن ربيدم شلو اجملتمع املدن؛
 -١١يملر عن ل القلي إزاء اسيتمرار أعميال التيويين واملضيايقة يد اجملتميع امليدن،
واوعتق ييال واوحتت يياز والتت يير التملس ييفق للم ييداربملو ع يين حق ييوق اإلنس ييان ونش ييلاء اجملتم ييع امل ييدن،
وحيي حكوميية بورونييد علييأ عييدو ربييرض تييدابر تقيييد قييدرة املنظميياجم غيير اقكومييية علييأ الملمييل يف
بيئة آمنة ومواتية؛
 -١٢يرحييب إلربيراخ عيين ألثيير ميين  3 ٠٠٠سييتو اسييتفادوا ميين الملفييو الر سييق،
ويديب كومة بوروند اإلربراخ عن مجيع املداربملو عن حقوق اإلنسان وغيريم مين األشيياا
ال ين اعتقلوا وو يزالون رين اوحتتاز تملسفا؛
 -١3حي ي حكوميية بورونييد علييأ إعييادة هتيئيية الظييرو وسييتئنا مجيييع وسيياسع
اإلع ي ي و أنش ييلتدا ،يف ج ييو ت ييال م يين املض ييايقاجم والتيوي يين وم يين دون ت ييدتل و موج ييب ل ييه،
__________
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ويملر يف الوقت نفسه عن ل القلي إزاء القيراراجم األتيرة الييت الي هتا اقكومية لتقيييد أنشيلة
وسيياسع اإلع ي و ،مبييا يف ذلييك تييدابر تمللي ي األنشييلة املتي ي ة ييد الملديييد ميين املنارب ي اإلع مييية
احمللييية والدولييية ،والتدديييداجم واوعتييداءاجم املوجديية ييد وسيياسع اإلعي و ،والقيراراجم اليييت تقييوض
مزااي صحاربة حرة وهتيئة بيئة تفضق إىل انتيا جم حرة وشفاربة وذاجم مصداقية وشاملة للتميع؛
 -١٤يديب كومية بورونيد متابملية وتنفيي التوصيياجم الييت قبلتديا الدولية يف سيياق
اوستملراض الدور الشامل للحالية ربيديا يف  ١8ليانون الثان/ينياير  ٢٠١8ويف إطيار اوستملرا ْيو
الس ييابقو للحال يية ربيد ييا ،وأن تتي ي ربيم ييا تتي ي الت ييدابر ال زم يية لض ييمان امتث ييال اللتن يية الوطني يية
املستقلة ققوق اإلنسان املنشلة حديثا امتثاو لام ملبادئ ريس؛
 -١5حييييع علمييا إبج يراء يقي ي ربتحييه املييدعق المليياو للمحكميية اجلناسييية الدولييية يف
نيسييان/أبريل  ٢٠١6وانلل ي ربمل ي اعتبييارا ميين  ٢5تش يرين األول/ألتييوبر  ،٢٠١٧بملييد اسييتنتاخ
الييداسرة التمديدييية أن األدليية الداعميية املقدميية ميين املييدعق المليياو تشييكل أساسييا مملقييوو للشييروع يف
إجي يراء يقيي ي ربيم ييا يتمللي ي جبي يراسم ييد اإلنس ييانية ي ييزعم أث ييا ارتكب ييت عل ييأ األق ييل مني ي  ٢6نيس ييان/
أبري ييل  ٢٠١5م يين قب ييل م ييو فو لبمل ييو للدول يية ومجاع يياجم أت يير  ،مث ييل ش ييبا اق ييز اق ييالم
كأمبونرالييورك ،ينف ي ون سياسيياجم الدوليية ،ويشييدد علييأ أمهييية النتيياسيت واألدليية اليييت مجملتدييا جلنيية
التحقي آللياجم املساءلة الدولية؛
 -١6يديييب كوميية بورونييد أن تتمليياون تمليياو لمييا مييع احملكميية اجلناسييية الدولييية
ربيما يتصل لتحقيقاجم اليت أذن إبجراسدا وانللقت قبل أن يدتل انسحا بوروند مين نظياو
روما األساسق حيز النفاذ؛
 -١٧حيي حكوميية بورونييد علييأ أن تتمليياون لكامييل مييع ييئيياجم اململايييداجم ،وأن
تسم للمكلفو بووايجم يف إطار اإلجراءاجم اااصة بيدتول البليد وزايرتيه ،وأن تتملاميل بشيكل
بناء مع املكتب اإلقليمق ملفو ية األمم املتحدة السامية ققوق اإلنسان ،وأن توقين أ أعميال
انتقامية د املداربملو عن حقوق اإلنسان الي ين يتملياونون ميع اآلليياجم الدوليية ققيوق اإلنسيان،
مبا ربيدا جملس حقوق اإلنسان؛
 -١8يرحب لململ ال يقوو به مراقبو حقيوق اإلنسيان التيابملون ل يياد األربريقيق
يف بوروند  ،ويدييب كومية بورونيد أن تيسير عملديم الفمليال وتينقلدم يف البليد وأن تيدتل يف
مفاو اجم مع اوياد األربريقق بشلن م لرة تفايم هب ا الشلن؛
 -١٩يشييتع حكوميية بورونييد علييأ التمليياون ،ميين دون شييرو /مسييبقة ،مييع جدييود
الوساطة املب ولة بقيادة إقليمية لتديئة الظرو املواتية إلجراء حوار شامل وحقيقيق بيو األطيرا
البوروندية يكفل املشارلة الفاعلة للمرأة ويضم مجيع أصحا املصلحة اململنيو ،مبا يف ذلك ممثلو
اجملتمع املدن ،من داتل البلد وتارجه علأ السواء؛
 -٢٠يمليير عيين ل ي قلقييه إزاء األو يياع الصييملبة للبورونييديو ال ي ين ربييروا ميين البلييد،
مبن ربيدم حواي  35٠ ٠٠٠بورند مستقرون حاليا يف مخسة بلدان جمياورة ،ويشيدد عليأ أمهيية
احرتاو اللابع اللوعق للملودة لنسبة ل جئو و مان لون الظرو يف بوروند مواتيية لمليودهتم
املسييتدامة ،ويديييب قكوميياجم يف املنلقيية ييمان طوعييية عملييياجم الملييودة ،وربق يا ل تفاقيياجم الدولييية
القاسميية املوقمليية مييع مفو ييية األمييم املتحييدة السييامية لشييؤون ال جئييو ،بنيياء علييأ قيراراجم مسييتنرة
ويف جو من األمان والكرامة ،ويرحب جلدود اليت تب سا البلدان اجملاورة واجملتمع الدوي من أجل
تقد الدعم اإلنسان إىل يؤوء األشياا وتوربر اقماية الدولية سم؛
GE.19-16430
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 -٢١يوص ييق اجلمملي يية الملام يية طن تق ييدو تقري يير جلن يية التحقيي ي اململني يية ببورون ييد إىل
ييئاجم األمم املتحدة اململنية لتنظر ربييه وتتيي اإلجيراءاجم املناسيبة بشيلنه ،ميع مراعياة اسيتنتاجاجم
اللتنة وتوصياهتا ذاجم الصلة؛
 -٢٢يق ييرر أن مي ييدد ووي يية جلن يية التحقي ي اململني يية ببورون ييد لك ييق يتس ي س ييا تملمي ي
يقيقاهتا ،مبا يف ذلك ما يتملل حرتاو ومراعاة اققوق السياسية واملدنيية واوقتصيادية واوجتماعيية يف
السيياق اونتيييا  ،وو سييما ربيمييا يتمللي لييدعاسم اوقتصيادية للدولييية ،إىل أن تقيدو تقرييرا ثاسيييا
إىل جملس حقوق اإلنسان أجلناء جلسة ياور يف دورتيه ااامسية واألربمليو وإىل اجلممليية الملامية يف
دورهتييا ااامسيية والسييبملو ،ويللييب إىل اللتنيية أن تقييدو إحاطيية شييفوية إىل اجمللييس أجلنيياء جلسيية
ياور يف دورتيه الثالثة واألربملو والرابملة واألربملو؛
 -٢3حيي حكومية بورونييد عليأ التملياون التيياو ميع جلنية التحقيي  ،والسيما سيا إبجيراء
زايراجم إىل البلد ،وتزويديا جبميع اململلوماجم ال زمة ألداء وويتدا بشكل مناسب؛
 -٢٤يلليب إىل املفو يية السييامية أن تقيدو مجيييع امليوارد ال زمية إىل جلنيية التحقيي اململنييية
ببوروند لتمكيندا من او ل ع بوويتدا بشكل مناسب؛
 -٢5يقرر أن يبقق املسللة قيد نظره.
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